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Como se costuma dizer, a vida é feita de altos e baixos. Entretanto, para se alcançar os picos de alegria, de
sucesso, de satisfação pessoal, exige-se, na maioria das
vezes, trabalho e dedicação. Por sua vez, para ir-se ao
"fundo do poço" é simples... basta não fazer nada.
Muitas pessoas esperam que o sucesso e a felicidade
lhes caia no colo, porém isso nem sempre acontece (na
verdade, isso normalmente nunca acontece). Para conquistar o que se deseja, chegar ao “alto”, são necessários muita luta e esforço.
E esforço não quer dizer necessariamente (como muita gente pensa) "ganhar
dinheiro". Temos que nos esforçar para dar mais carinho aos nossos filhos,
para ofertar mais amor aos nossos familiares, para conceder mais respeito aos
nossos amigos e cordialidade aos nossos semelhantes.
Enfim, a vida exige esforços para que ela não nos ofereça apenas os "baixos"
e para que os "altos" venham com mais constância e intensidade.
Desejamos a todos os nossos leitores, amigos e colaboradores uma
prazerosa leitura e que a vida lhes reserve píncaros de alegria e sucesso.
Um grande abraço!
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NOTÍCIAS
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ANÁLISES

Casa própria; Condomínios podem implantar
estações de tratamento de água e esgoto próprios;
Um edifício perfeito; Assalto a condomínios;
Mercado imobiliário.

“ QUESTÕES

JURÍDICAS RELATIVAS AOS C O N-

8

DIREITO
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SEGURANÇA

TRATOS D E MANUTENÇÃO E SERVIÇOS E M ELEVADORES NOS CONDOMÍNIOS EDILÍCIOS”
Os elevadores constituem uma das partes mais importantes de qualquer condomínio vertical que o
contenha, seja por questões de conforto, de
praticidade, seja mesmo por questões de segurança.
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LEGISLAÇÃO
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CAPA

C ONDOMÍNIOS AINDA NÃO CUMPREM A LEI
Apesar de regulamentada a lei que normatiza o
uso de sinalizadores sonoros nas saídas das garagens de Santos, muitos condomínios não cumprem
a determinação.

EDIFÍCIO NÃO TEM OBRIGAÇÃO DE FAZER VIGILÂNCIA
O desfecho de uma ação impetrada em 1997 por um
advogado santista, que foi vítima de furto na garagem
em sua residência, é de que edifício não tem a obrigação
de fazer vigilância dos automóveis estacionados na parte comum do prédio.
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EMPREGADOR É OBRIGADO A PAGAR MULTA DE 40%
O Supremo Tribunal Federal (STF) declarou inconstitucional um item da CLT que declarava que a aposentadoria voluntária determinava a extinção do contrato de trabalho dos empregados.

T ODOS DEVEM SER IDENTIFICADOS
A norma de segurança básica para quem mora em
condomínio é que todos devem ser identificados e
anunciados antes de subir a qualquer unidade. No
entanto, muitos moradores são capazes de reclamar do porteiro que interfonou para anunciar uma
visita. Essa atitude é no mínimo injusta.

COMPORTAMENTO
A

FEBRE D O M O M E N T O

Digam o que disserem, mas a “febre” do momento
é a TV de Plasma. Imaginem que mesmo com o
fiasco da Seleção na Copa do Mundo, somente nos
primeiros quatro meses deste ano, numa das mais
populares lojas de varejo foram vendidos 700 mil
televisores, boa parte de plasma.

Casa própria
O sonho da
casa própria está
mais acessível às
famílias de baixa
renda. Em resposta a oferta de crédito imobiliário do mercado, construtoras e incorporadoras oferecem oportunidade às pessoas de menor poder
aquisitivo. Até o ano passado, os empreendimentos de alto padrão dominavam o mercado. Mas nos primeiros
meses deste ano, o cenário começou
a mudar. As unidades de dois dormitórios, por exemplo, já aparecem em
maior número do que as de alto padrão: 3.489 de dois quartos, contra
1.776 de quatro quartos, na cidade de
São Paulo, entre janeiro e abril, conforme dados da Empresa Brasileira de
Estudos do Patrimônio (Embraesp).

Assalto a condomínios
Mesmo em condomínios em que a
entrada de visita é permitida somente
com autorização dos moradores, quadrilhas especializadas têm conseguido
burlar a segurança e invadir os edifícios, assaltando vários apartamentos e
levando terror para várias famílias. Portanto, o cuidado com segurança deve
ser redobrado.

Mercado imobiliário
As cidades da Baixada Santista, de
Bertioga até Peruíbe, apresentam diversas opções de lançamentos entre
apartamentos, condomínios horizontais e loteamentos. O destaque é a
praia de Tortugas, na ponta da Praia
da Enseada, no Guarujá. Tortugas foi o
último bairro a se desenvolver e ainda
há espaço para crescer. A região oferece boa infra-estrutura, serviços e é
uma das poucas em Guarujá que ainda
tem oferta de terrenos.

Condomínios podem implantar
estações de tratamento de água
e esgoto próprios
Uma empresa especializada em
tecnologia para tratamento de águas
e efluentes líquidos, anunciaram parceria que tem como objetivo facilitar
o acesso a novas tecnologias de saneamento básico. Trata-se do lançamento de uma linha especial de leasing,
por meio da qual pessoas físicas e jurídicas poderão implantar estações de
tratamento de água (ETA) e esgoto
(ETE) em empresas, condomínios ou
quaisquer outros locais que apresentem essa necessidade. A disponibilidade limitada da água pelo comprometimento de sua
qualidade, torna
essa parceria imprescindível.

Um edifício perfeito
Os edifícios são responsáveis por 40%
da demanda de energia no planeta. Imagine um edifício perfeito que: 1. Possui
painéis para captar energia solar; 2. Em
caso de incêndio, extintores livres de contaminar a camada de ozônio acabam
com o fogo; 3. É feito de aço 100%
reciclado; 4. Turbinas no teto captam a
energia do vento; 5. Caixa d’água capta
a água da chuva, trata e reutiliza; 6. Teto
Verde com sistema integrado de captação de água; 7. Gramado no teto reduz
a temperatura interna do ambiente em
15ºF; 8. Elevadores com motor
regenerativo utiliza menos energia ao
subir, e devolve a energia para o ambiente quando desce; 9. Purificador de ar
elimina a emissão de poluentes equivalente a 500 carros. Isso acabaria com
metade das nossas preocupações.

“Questões jurídicas relativas aos contratos de manutenção
e serviços em elevadores nos condomínios edilícios”

O

s elevadores constituem uma
das partes mais importantes
de qualquer condomínio vertical que o
contenha, seja por questões de conforto,
de praticidade, seja mesmo por questões
de segurança.
Como todo importante bem de consumo, o elevador também demanda a necessidade de contratos de manutenção e
de outros serviços atinentes a sua conservação e funcionamento, e, como em
qualquer contrato, o aspecto jurídico deve
ser observado por diferentes ângulos a
fim de se evitar abusos ou ilegalidades.
Antes da mais nada, não há dúvidas
de que a relação entre Condomínios e
Empresas de Serviços em Elevadores está
plenamente inserida no Código de Defesa do Consumidor (CDC), preenchendo
o primeiro a figura do consumidor como
destinatário final e as últimas a de
prestadores de serviços nos elevadores,
tudo na forma dos artigos 2º e 3º daquele Código.
Ora, raríssimas exceções, os contratos em questão enquadram-se na modalidade denominada “contrato de adesão”,
isto é, onde o consumidor (Condomínio)
somente adere aos termos que lhe são
propostos, sem possibilidade de negociação desta ou daquela cláusula com a qual
não concorde.
O que muitos síndicos desconhecem
é que o fato de assinar um contrato de
adesão não quer dizer que estejam automaticamente submetidos a todos os termos que ali se encontrem.
É que por mais que a parte contratante consiga compreender o teor das cláusulas do contrato, nenhuma ilegalidade
jamais poderá prevalecer.
Alguns princípios de proteção ao consumidor como o de possibilidade de in-

Por Marcelo Vallejo Marsaioli

tervenção do Estado; do equilíbrio
contratual; da proibição de cláusulas
abusivas e nunca poderíamos deixar de lembrar o princípio da boa-fé, garantem a possibilidade de debate e revisão destes contratos, mesmo que devidamente “assinados” entre Condomínios e Empresas.
O próprio Código Civil prevê que os
contratos não podem fugir à sua função
mais básica: “Artigo 421 – A liberdade de
contrato será exercida em razão e nos
limites da função social do contrato”.
Esclarecido o tipo de contrato em discussão — manutenção e serviços em elevadores — é preciso também consignarmos que alguns contratos de adesão são
redigidos plenamente dentro da legislação vigente, o que não permite alterações
por parte do Judiciário pura e simplesmente por caprichos do consumidor.
Entretanto, algumas casuísticas merecem destaque, dentre as quais a insistente e abusiva cláusula penal que prevê
o pagamento de todas as prestações
faltantes para terminar o contrato
caso o condomínio resolva rescindi-lo
antes do prazo contratado.
Estas ocorrências são comuns em
contratos firmados por 3, 4 e até 5 anos
com uma empresa e onde em seu curso
surja uma melhor oferta ou mesmo haja
desgaste entre as partes. O Condomínio então sente-se “refém” do contrato,
pois a Cláusula Penal do instrumento prevê que no caso de rescisão antes do término do prazo contratado ele deverá
pagar multa equivalente a 50% ou até
100% das prestações que faltariam para
a sua consumação.
Assim, se rescindir 12 meses antes do termo final, pagará 12 mensalidades contratuais ou 50% deste valor
a título de multa, o que o deixa “pre-

so” e muitas vezes faz o síndico sentirse desamparado.
Ocorre que, este tipo de cláusula é, a
nosso ver, abusiva e ilegal, pois ofende o princípio da boa-fé objetiva previsto no Código
Civil: “Art. 422 — Os contratantes são
obrigados a guardar, assim na conclusão
do contrato, como em sua execução, os
princípios de probidade e boa-fé”.
Obrigar o consumidor (Condomínio) a pagar valores absurdos de multa
sem nenhum serviço prestar — uma vez
que o contrato terá sido rescindido —
representa o que se chama em direito
de enriquecimento sem causa, ou seja,
uma parte enriquece às custas de outra
sem nenhuma contra-prestação na outra margem.
A multa é de direito, sim, da Empresa, porém deve respeitar patamares coerentes, que, como temos visto na Jurisprudência de nossos Tribunais, temse mantido em 10% do valor restante
ao término do contrato ou, às vezes, em
uma ou duas mensalidades e, ainda, até
em forma proporcional, emprestando a
fórmula da multa compensatória da Lei
do Inquilinato.
Outras ilegalidades que ainda podem
ser encontradas em alguns contratos são
multas por atraso superiores a 2%, taxas
de juros de mora de mais de 1% ao mês,
obrigações excessivas de um lado e poucas de outra, enfim, desequilíbrios e
abusividades que ficarão à mercê da atuação do Poder Judiciário.
Dessa forma, o que podemos notar
é que não existem cláusulas contratuais
que possam se sobrepor ao justo, à boafé e à legalidade, mormente quando tratamos de contratos de adesão, como são,
em sua grande maioria, os contratos de
manutenção e serviços em elevadores.

Condomínios ainda não cumprem a lei

A

pesar de regulamentada a lei
que normatiza o uso de
sinalizadores sonoros nas saídas das
garagens de Santos, muitos condomínios não cumprem a determinação.
Para o presidente do Sindicato das
Empresas Administradoras de Bens
e Condomínios de Santos e Região
(Seabens), Aguinaldo César Marsaioli,
a desinformação talvez explique o
desrespeito à regulamentação.
Especifica a legislação que os sinais sonoros nas saídas de garagens
de prédios devem atingir, no máximo, 45 decibéis (nível de intensidade do ruído) e não podem ultrapassar os 10 segundos. Ainda de acor-

do com a lei, os equipamentos devem ter luz amarela intermitente,
após o acionamento, e que precisam
funcionar entre 6 horas e 20 horas.
Desde que entrou em vigor em
janeiro deste ano, a portaria 001/06,
que regulamenta o parágrafo 5º do
artigo 318, da Lei 3.529/68, alterada pela Lei Complementar 575/06, a
maioria dos 6 mil condomínios da cidade ainda não se adaptaram.
No sentido de contribuir com a
conscientização, o Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista
(Sicon), realizou um ciclo de palestras com os síndicos para que os
mesmos tomem conhecimentos da
legislação.
R$ 500,00 é o valor da multa para
o condomínio que descumprir a lei.
Em matéria publicada no jornal A Tribuna, O secretário de Meio Ambiente, Flávio Rodrigues Corrêa, diz que
as denúncias são poucas. Nessa entrevista ele afirma que o número de
reclamações é irrisório para a quantidade de prédios que existem em
Santos. “Os incomodados são poucos”, comenta.
No ranking de poluição sonora
quem lidera a lista são os bares com
música ao vivo.
“Toda vez que recebemos uma
denúncia, uma equipe de funcionários se desloca para apurar a queixa.
Caso algo esteja errado, é emitida
uma intimação. Se não houver o cumprimento, é expedido um auto de infração, baseado na Lei Complementar 450/02, que corresponde à multa de R$ 500,00, e, na reincidência,
o dobro do valor”, explica a Semam.

Edifício não tem obrigação de fazer vigilância

O

desfecho de uma ação
impetrada em 1997 por um
advogado santista, que foi vítima de furto
na garagem do condomínio onde reside,
é de que edifício não tem a obrigação de
fazer vigilância dos automóveis estacio-

nados na parte comum do prédio. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu
dessa forma mesmo o condômino já tendo ganhado nas duas primeiras instâncias.
Conforme publicado no Jornal A Tribuna de Santos, Célio Antonio Rocco
Vieira teve o CD Player furtado de seu
Fiat Tempra dentro da garagem do prédio. Na ocasião, o seu carro zero km,
com menos de um mês de uso, ficou
completamente depredado.
Dois meses antes desse ocorrido,
duas bicicletas haviam sido furtadas da
mesma garagem e o condomínio ressarciu os proprietários. “Comigo isso não
aconteceu. Por isso eu decidi entrar na
Justiça”, justifica Vieira.
Segundo o STJ, no recurso interposto, o Condomínio Indaiá argumentou que
não dispõe de serviços de segurança e
vigilância específicas nas dependências da
garagem, por causa disso, o funcionário
não teria competência para vigiar os veículos nem poderia vê-los por meio de sistema interno de TV.
Mesmo tendo ganhado em 1ª e 2ª
instâncias, Vieira acredita que a decisão contrária do STJ, que demorou
quase dez anos, não seja o único problema. “Para quem é vítima de furto

ou dano material no prédio, abre-se
um precedente muito perigoso. Daqui
a pouco responsáveis por estacionamentos vão entrar na Justiça para isentar-se
da responsabilidade”, argumenta.
Vieira define a decisão como absurda
e que vai prejudicar muitas pessoas. Ele
lamenta também que quem paga um alto
valor de condomínio para ter acesso a
porteiro, vigia, garagem demarcada, fechada e coberta, sinta-se inseguro ao deixar seu carro no estacionamento.
O presidente do Sindicato dos Condomínios do Litoral, Rubens Moscatelli,
acha a decisão positiva, pois afirma que
condomínio não é como shopping, que
tem relação de consumo. “Ter só porteiro ou vigia não caracteriza segurança total do prédio”. Mas ele reconhece que
condomínios com sistema de vigilância
chama a responsabilidade para si. “Mesmo que a convenção diga o contrário”.
Para o STJ, o ressarcimento só vale se estiver expresso na convenção. Na omissão, vale a isenção do condomínio.
No entanto, a decisão do STJ não significa que todas as ações do tipo terão o
mesmo julgamento. Em instâncias inferiores, juízes costumam chegar a conclusões diferentes.

Vários fatores influem
no julgamento

A

lém da possibilidade de que
O presidente da Associação de
decisões diferentes sejam Bens Imóveis e Condomínios de São
proferidas pelo próprio STJ ou em ins- Paulo (Aabic), José Roberto Graiche —
tâncias inferiores, o presidente do Sin- responsável por um empresa que addicato dos Condomínios Prediais do ministra cerca de 200 prédios na CaLitoral Paulista (Sicon), Rubens pital — ressalva que o edifício também
Moscatelli, observa que fatores podem pode ser punido por “contratar mal”,
influir nos julgamentos.
ou seja, admitir um funPor exemplo: se a
cionário que tenha “pas“Se
a
câmera
convenção condominial
sagem pela Polícia” ou
isenta o prédio de resque demonstrasse estar
só monitora,
ponsabilidade pelo furto
“mancomunado” com lao prédio
de veículo em sua garadrões.
ficaria isento
gem (ou simplesmente,
Especialista em Dide
culpa”.
nada prevê), mas o edifíreito Imobiliário, o advocio dispõe de câmeras de
gado Luiz Fernando Afonvídeo que gravam imaso Rodrigues observa
gens ou de vigilância contratada, o con- que tais entendimentos não são unânidomínio é, sim, responsável por even- mes e podem valer em prédios que
tuais problemas.
não dispõem de sistemas específicos
“Isso caracteriza que o prédio que de proteção.
evitar uma ação danosa, ou seja, assu“Se o porteiro pode ver quem enme o risco de que ela ocorra”, resu- tra ou quem sai, ou seja, se todo munmiu Moscatelli. Contudo, “se a câmera do tem que passar por ele para entrar
só monitora”, mas não grava as cenas ou sair do prédio... É algo subjetivo,
em uma central de monitoramento, o pois reflete o pensamento de quem
prédio ficaria isento de culpa, segundo julga um caso específico”, argumentou.
Fonte: Jornal A Tribuna
o presidente.

Entendimento
não é único
O juiz titular da Vara do Juizado Especial
Civil (JEC) de Santos, Luiz Francisco Tromboni,
credita à “liberdade que o juiz tem de julgar
conforme sua convicção” a diferença nos
entedimentos de magistrados de instâncias inferiores e do STJ no que se refere a ações contra condomínios.
Tromboni, por exemplo, costuma dar ganho
de causa aos condôminos que se sentem prejudicados pelo furto de um bem ou de um veículo
estacionado na garagem ou no bicicletário de
seus prédios. “Por que existe porteiro? Para
não deixar entrar (quem não deve)”, sintetiza.
O juiz afirma que sua posição é semelhante à aplicada em casos que englobam supermercados e shopping centers. Em seus estacionamentos, é comum ver placas pelas quais se
isentam esses estabelecimentos de possíveis
danos ou furtos — algo parecido com as convenções condominiais que retiram dos edifícios a obrigação de proteger os veículos estacionados neles. “Se dispões de estacionamento
tem o dever da guarda”, comparou.
O magistrado faz exceções a edifícios mais
simples, “que nem zelador tem”, como muitos prédios de dois ou três andares sem portaria nem vigilância. “Mas se têm vigilante, segurança, câmeras, manobrista, devem responder (por qualquer problema)”. Fonte: Jornal
A Tribuna

Empregador é obrigado a pagar a multa de 40%

O

Supremo Tribunal Federal
(STF) declarou inconstitucional um item da CLT que declarava
que a aposentadoria voluntária determinava a extinção do contrato de trabalho dos empregados. E, para o
aposentado que está na ativa caso seja
demitido, de acordo a decisão do
STF, o empregador é obrigado a pagar a multa de 40%.
De acordo com matéria publicada
no jornal Folha Sindical — publicação
do Sindicato dos Empregados em Edifícios de Santos e Cubatão — essa é
uma vitória dos trabalhadores por vários motivos, dentre os quais está à
possibilidade de o trabalhador reque-

rer retroativamente esse direito. “Pode
reivindicar o benefício o trabalhador
aposentado desligado da firma há menos de dois anos”, explica o texto. E
orienta: “Aqueles que se enquadrarem
nesse caso podem procurar o Departamento Jurídico do Sindicato”.
Em meados do ano passado, o Tribunal Superior do Trabalho (TST) foi
obrigado a modificar a orientação sobre julgamentos da questão. Até aquela época, o tribunal entendia que quem
se aposentava e era demitido só tinha
direito a receber a multa sobre o saldo do FGTS entre a data da aposentadoria e a da demissão.
A decisão do STF causou uma re-

viravolta nos julgamentos do TST. No
Brasil, são 7 milhões de pessoas nesta
situação, até porque muita gente continua na ativa devido aos baixos valores pagos quando da aposentadoria, inclusive os empregados dos edifícios.
O presidente do Sindicato, Pedro
Francisco de Sirqueira, comemora a
decisão da Justiça. “Muita gente que,
legalmente, se aposenta, continua na
ativa para complementar seus ganhos”,
enfatiza. “O problema é que o aposentado acaba vivendo uma situação
desconfortável, porque faz as mesmas coisas que um funcionário regular, porém sem os direitos básicos de
um trabalhador”.

Todos devem ser identificados

A

norma de segurança básica para
quem mora em condomínio é
que todos devem ser identificados e anunciados antes de dirigir-se à qualquer unidade. No entanto, muitos moradores são
capazes de reclamar do porteiro que
interfonou para anunciar uma visita. Essa
atitude é no mínimo injusta. Ao invés de
reclamar do porteiro, que está apenas
cumprindo o seu dever, os condôminos
deveriam elogiá-lo. Aproveitando-se da
falta de preparo de funcionários, às vezes, assaltantes conseguem entrar nos
condomínios dessa forma.
DICAS DE SEGURANÇA
Uma medida eficaz que deveria ser
tomada pelos condôminos é informar ao
porteiro cada vez que estiverem esperando o restaurante, a farmácia ou qualquer outro tipo de fornecedor. Não custa nada alertar a portaria para que receba
as encomendas feitas e peça que o avise
para que vá atender o entregador na recepção. Deixá-lo subir, permite que o
entregador se ambiente com o edifício e
vislumbre a sua casa.
Porém, se o entregador subir ao apartamento, o ideal é que o morador informe pelo interfone logo que a entrega tenha sido feita, para que o porteiro controle o tempo de permanência do porta-

dor no prédio. Isso facilita o trabalho do
porteiro e ajuda na segurança de todos.
Para sentir-se realmente seguro, evite deixar chaves do apartamento na portaria: em caso de assalto, certamente seu
apartamento será saqueado. Não havendo alternativa, entregue as chaves ao vizinho e deixe trancados os cômodos que
não serão utilizados.
Ao notar a presença de pessoas estranhas próximas ao seu prédio, dê voltas com o carro até se certificar de que
as mesmas não estão mais por ali. Contudo, a presença de pessoas bem vestidas
não significa que elas são mais honestas. É
de extrema importância que a boa aparência de alguém não influencie nas regras
básicas de segurança. Em outras palavras,
as aparências enganam.

Portanto, fique atento e saiba que prevenir nunca é demais, afinal, nem mesmo
a garagem do condomínio é totalmente
segura (ver pág. 6). Todos já ouviram falar em casos de furtos nas garagens. Feche sempre seu carro, acione o alarme, e
nunca deixe embrulhos à vista. Evite deixar a chave com porteiro e, nos casos de
necessidade, faça um seguro específico
contra acidentes e furtos na garagem.
Enfim, todos devem ter consciência
de suas funções, sejam funcionários, moradores ou visitantes. E se o assalto acontecer, ninguém deve reagir, afinal muitas
vidas estarão em jogo. Procure apenas
guardar as características dos assaltantes,
como cor, altura, cabelos, modo de falar,
marcas no corpo e até possíveis apelidos.
Isto ajudará o trabalho da polícia.

A febre do momento
Por João Tavares Neto

Tropical, O Rei dos Lanches

D

igam o que disserem, mas a
“febre” do momento é a TV
de Plasma. Imaginem que mesmo com
o fiasco da Seleção na Copo do Mundo,
somente nos primeiros quatro meses
deste ano, numa das mais populares
lojas de varejo foram vendidos 700 mil
televisores, boa parte de plasma. Não
sei quando ficou decidido que qualquer
boteco onde você passa para tomar um

drinque, fazer um lanche ou, até mesmo, jantar, tem que ter uma tela de plasma ligada transmitindo não importa o
quê — filmes, competições variadas ou
ainda aquela caquética forma de expressão artística que os antigos sumérios
chamavam de videoclipe.
Enfim, o que eram pequenos pontos isolados, começaram a se espalhar.
A primeira explicação é que o preço

das TVs de plasma ficou bem mais
acessível, pelo menos para o orçamento de um botequim. E o resultado está
em quase todas as esquinas. Encontram-se as TVs de plasma em bares,
lanchonetes, restaurantes, pizzarias e
em mais uma infinidade de lugares. Basta olharmos para o canto da sala que
ela estará lá, impávida a sua espera. E,
assim, despretensiosamente, ela rouba sua atenção.
É estranho, pois temos a fama de
sermos bons conversadores mas, no
entanto, o que tenho visto são pessoas indo a um lugar para beber e, na falta de um assunto melhor, elas viramse para a TV e começam a acompanhar a partida que está na tela, e nem
precisa ser um jogo decisivo, qualquer
programa serve.
Falo isso, claro, baseado no que
vejo. E o que percebo é que, de tão
onipresente, a TV de plasma, em pouco tempo, será tratada como uma amiga. Não vejo a hora em que os aficionados possam travar diálogos intermináveis com esses aparelhos.
Enquanto isso, os cafés das livrarias, recheadas de histórias memoráveis
estão cada vez mais vazios. Que pena!

